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บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษากลยุทธ์โฆษณาแฝงเพื่อสร้างความภกัดีในแบรนด์ธุรกิจ กรณีศึกษา การออกแบบ

สต๊ิกเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ี 1 ใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
(Interview) เพื่อศึกษากลยุทธ์การโฆษณาแฝงเพื่อสร้างความภกัดีในแบรนด์ ธุรกิจ กรณีศึกษา การ
ออกแบบคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ท่ีน ามาประยุกต์ใชโ้ดยผูศึ้กษาจะท าการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
ออกแบบ ส่วนท่ี 2 ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษาลกัษณะประชากร พฤติกรรมการใช้
งานทัว่ไปและใช้งานคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของผูใ้ช้งานไลน์แอพพลิเคชัน่ การรับรู้อตัลกัษณ์องค์กร
ผ่านการออกแบบคาแรคเตอร์ส ต๊ิกเกอร์ของระบบเครือข่ายโทรศัพท์ เคล่ือนท่ี  AIS, DTAC, 
TRUEMOVE รวมถึงความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้กลยุทธ์โฆษณาผ่านคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของ
บริษทัระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี AIS, DTAC, TUREMOVE โดยมีรูปแบบการศึกษาคือการ
แจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอยา่งผูใ้ช้งานไลน์แอพพลิเคชัน่ จากการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมด
ขา้งตน้ผลการศึกษาสามารถแบ่งออกได ้2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) โดยผูศึ้กษาได้ท าการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบ เพื่อศึกษาการประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์การโฆษณาแฝงเพื่อสร้างความภกัดี
ในแบรนดธุ์รกิจ กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ 

ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม เพื่อศึกษาลกัษณะประชากร พฤติกรรมการใชง้าน
คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของผูใ้ช้งานไลน์แอพพลิเคชั่น การรับรู้อตัลักษณ์องค์กรผ่านการออกแบบ
คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี AIS, DTAC, TRUEMOVE และความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้กลยุทธ์โฆษณาผ่านคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษัทระบบเครือข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี AIS, DTAC, TUREMOVE โดยมีรูปแบบการศึกษาคือการแจกแบบสอบถามให้
กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูใ้ชง้านไลน์แอพพลิเคชัน่ จ  านวน 400 ผูใ้ชง้าน ซ่ึงผลการศึกษาสามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้งานทั่วไปและการใช้งานคาแรคเตอร์
สต๊ิกเกอร์  
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ตอนท่ี 3 การรับรู้อตัลกัษณ์องคก์รผา่นการออกแบบคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษทั
ระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี AIS, DTAC, TUREMOVE 
ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้กลยุทธ์โฆษณาผ่าน
คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษัทระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี AIS, DTAC, 
TUREMOVE 
 

4.1 ผลการศึกษาโดยใช้วธีิการสัมภาษณ์ 
 

ในการศึกษากลยุทธ์การโฆษณาแฝงเพื่อสร้างความภกัดีในแบรนด์ธุรกิจ กรณีศึกษา การ
ออกแบบคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ รูปแบบท่ีใช้ในการศึกษาคือ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
ออกแบบจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณเอก อัครประเสริฐกุล ผูจ้ ัดการอาวุโสฝ่ายออกแบบของไลน์
ประเทศไทย คุณเอกณพ สุวรรณโกสุม นกัออกแบบ Information & Brand Research คุณธญัญาลกัษณ์ 
อร่ามวบิูลย ์นกัออกแบบคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ ท่ีไดมี้การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive 
sampling ) โดยผูศึ้กษาเลือกกลุ่มตวัอย่างพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการเลือกดว้ยตนเอง 
เพื่อใหไ้ดต้วัอยา่งท่ีเหมาะสมและตรงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาซ่ึงไดผ้ลการศึกษา ดงัน้ี 

คุณเอก อคัรประเสริฐกุล ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายออกแบบของไลน์ประเทศไทย มีความคิดเห็นวา่
ในมุมมองเก่ียวกบัสต๊ิกเกอร์ไลน์ คือ เป็นช่องทางใหม่ของการส่ือสาร 1) สามารถบ่งบอกความรู้สึก
ได้อย่างตรงประเด็นว่ามีความรู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร สามารถบอกเป็นท่าทางหรือความรู้สึกทาง
ใบหน้า 2) สามารถบอกความรู้สึกหรือสถานการณ์ความรู้สึกขณะนั้นได ้3) บางคร้ังไม่จ  าเป็นตอ้งมี
ตวัอกัษร เพราะสามารถอธิบายผา่นเร่ืองของใบหนา้หนา้ ท่าทางก็ท าให้รู้แลว้วา่รู้สึกอยา่งไร เป็นการ
บ่งบอกความรู้สึกในการส่ือสารกนั ณ ขณะนั้นด้วยท่าทางไม่ใช่ด้วยตวัหนังสือ ซ่ึงเทคนิคในการ
ออกแบบคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์อย่างไรให้มีความเป็นเอกลักษณ์โดนใจนั้นคือมองท่ีเน้ือหาของ
คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์มากกวา่วา่คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์เหล่านั้นกล่าวถึงเร่ืองราวอะไร โดยแนะน าให้
ควรออกแบบจากในชีวิตประจ าวนัเช่น คนภาคเหนือสนทนากนัตอนกินไก่ทอดเท่ียงคืน ณ เวลานั้น
ตรงนั้นมีการสนทนาอะไรบา้งก็ถ่ายทอดออกมาเป็นเน้ือหาแลว้ค่อยน ามาท าเป็นคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ 
หรืออยา่งเช่นภาคใตมี้การสนทนาเร่ือง การเล้ียงนก กรีดยาง หาปลา คือมีการสนทนาเร่ืองอะไรตอน
นั้นเราก็ ถ่ายทอดตอนนั้นออกมาเป็นค าพูดแลว้ค่อยออกแบบคาแรคเตอร์ตามเน้ือหาค าพูด หรือการ
สนทนาท่ีเราบนัทึกเอาไวซ่ึ้งจะท าให้มีความเป็นเอกลกัษณ์และตรงใจผูใ้ช้งานมากท่ีสุด ในเร่ืองของ
ออฟฟิศเชียลหรือหนา้ต่างการใหข้อ้มูลของแบรนดธุ์รกิจของสินคา้ต่างๆ ถา้มีการท าสต๊ิกเกอร์ออกมา
ในเวลาน้ีถือว่าดีมาก ซ่ึงถา้แบรนด์ธุรกิจนั้นๆไดอ้อกแบบคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์มาให้ผูใ้ช้งานไดใ้ช้
สต๊ิกเกอร์นั้นๆ และจะท าการต่อยอดธุรกิจจากคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์อยา่งไรเป็นประเด็นท่ีทางแบรนด์
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ธุรกิจต่างๆ เช่น AIS CP จะตอ้งไปคิดหาทางในการต่อยอดต่อวา่จะสร้างกิจกรรมและสร้างเช่ือมัน่ให้
ผูใ้ชง้านไม่ท าการบล็อก ออฟฟิศเชียลของแบรนดธุ์รกิจหรือองคก์รนั้น โดยผูใ้ชง้านยงัอยากจะติดตาม
ข่าวสารว่าจะมีการท ากิจกรรมทางการตลาดท่ีน่าสนใจและสนุกสนานจนสามารถท าให้ผูใ้ช้งาน
ผกูพนัมากข้ึน คิดว่าตรงน้ีเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีแบรนด์ธุรกิจต่างๆจะตอ้งน าไปคิดต่อ ส่วนเร่ือง
ส่วนการโฆษณาผ่านสต๊ิกเกอร์ของแบรนด์ธุรกิจหรือองค์กรระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3 แบ
รนด์ท่ีท าการแจกฟรีคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์นั้น แบรนด์ท่ีท าไดดี้คิดวา่เป็น Dtac เพราะว่ายืนอยูบ่นแบ
รนด์ท่ีท าให้ผูใ้ชง้านเช่ือว่าใชง้านจะท าให้มีความสุขใช้แลว้ตอ้งรู้สึกดีตามสโลแกนของแบรนด์ feel 
good ในขณะท่ีผูใ้ช้งานท าการส่งคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ออกไป ส่วนแบรนด์ AIS ท่ีมีน้องอุ่นใจ แต่ก็
พูดไม่ตรงประเด็นไม่มีหัวขอ้ในการพูดถึงตวัแบรนด์ท่ีชดัเจน อีกแบรนด์คือ Truemove H ซ่ึงก็ดีแต่
ทว่าไม่มีความเก่ียวเน่ืองกบัลูกคา้ท าให้มองว่าแบรนด์ Dtac เป็นแบรนด์ดีท่ีสุดส่งออกค าพูดง่ายๆแต่
คนท่ีไดรั้บรู้สึกดี เน่ืองจากเร่ืองของการสร้างทศันคติท่ีดีและความเช่ือมัน่ในแบรนด์ธุรกิจต่อผูใ้ชง้าน
สต๊ิกเกอร์นั้นค่อนขา้งยาก เพราะคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์เป็นเพียงแค่การบ่งบอกบุคลิกภาพของแบรนด ์
(Brand personality) เท่านั้น ว่าแบรนด์น้ีเป็นยงัไง พูดจาแบบไหน รู้สึกยงัไงกบัลูกคา้บอกได้แค่นั้น 
ยกตวัอยา่งเช่น Dtac ถึงสัญญาณโทรศพัทจ์ะไม่ไดดี้มากนกั แต่ลูกคา้ยงัช่ืนชมแบรนด์อยูย่งัรักแบรนด์
อยูเ่พราะวา่ไม่ใช่แค่คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์แต่เป็นการสร้างแบรนดธุ์รกิจในระยะยาวท่ีท าไดค้่อนขา้งดี 
เห็นไดจ้ากการท ากิจกรรมทางการตลาด การท าโฆษณาต่างๆออกมายืนอยูบ่นพื้นฐานของ feel good 
คนเห็นแล้วรู้สึกดีมองว่าบุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand personality) เป็นจุดท่ีเช่ือมต่อกบัลูกคา้ได้
คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์เป็นส่วนหน่ึงท่ีเขา้ไปช่วยเท่านั้น  

คุณเอกณพ สุวรรณโกสุม นกัออกแบบ Information & Brand Research มีความคิดเห็นวา่ โดย
ในสภาวะปกติท่ีเราไม่ไดใ้ชส้ต๊ิกเกอร์ เราจะมีการส่ือสารผสมกนัมากกวา่หน่ึงรูปแบบการส่ือสารใน
รูปแบบของเสียงท่ีเปล่งออกมานั้นผสมไปดว้ยความรู้สึก และท่วงท านองของอารมณ์ผสมกนั หรือ
ท่าทางประกอบการพดูของเรา แต่เม่ือการส่ือสารอยูใ่นรูปแบบของ “ขอ้ความตวัอกัษร” ขอ้ความท่ีถูก
ส่งออกไปยงัผูรั้บนั้นท าได้ดีในแง่ของการส่ือสารเพียงเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ แต่ในด้านของการ
สนองต่ออารมณ์ หรือการแสดงออกทางอารมณ์จะท างานไดไ้ม่เตม็ท่ีวฒันนธรรมสต๊ิกเกอร์ท่ีเป็นการ
ส่ือสารดว้ยภาพนั้นจึงเขา้มาท างานชดเชยในส่วนการเสนอ และสนองตอบสภาวะทางอารมณ์เหล่านั้น
ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นตัวละครเดียว หรือตัวละครท่ีมากกว่าสองตัวละครข้ึนไปในการส่ง
คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์หน่ึงคร้ัง นอกจากการส่ือสารเร่ืองอารมณ์แลว้คาแรคเตอร์บางตวัยงัสามารถใช้
แทนการพิมพ์ตวัอกัษรท่ีมีเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นคุณสมบัติท่ีน่าสนใจมากท่ีสุด และนอกจากน้ี
คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ก็ไดถู้กแนวคิดทางดา้นธุรกิจหยบิมาใชใ้นฐานะของตวัแทนองคก์รประเภทหน่ึง 
แต่เป็นตวัแทนขององค์กรท่ีมีความเป็นมิตรกับผูใ้ช้งานมากกกว่าเป็นตัวแทนในลักษณะท่ีเป็น
ออฟฟิศเชียลจึงท าให้สามารถน าไปต่อยอดทางธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ ส่วนการออกแบบ
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คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ให้มีเอกลกัษณ์น่าสนใจและถูกใจผูใ้ชง้านนั้นการหยิบใชพ้ฤติกรรมยอดนิยมท่ี
เกิดข้ึนกบัชีวิตประจ าวนัมาออกแบบเช่น การทกัทายในตอนเช้า การบอกฝันดีก่อนนอน การแสดง
สถานะของเราในขณะนั้น ท่าทางการหิว นอนหลับ ขบัรถช่ืนชมฯลฯ และจากวิธีคิดเร่ืองหยิบใช้
พฤติกรรมของคนมาใช้เป็นแกนหลกัในการออกแบบ ท าให้เรามีโครงสร้างของพฤติกรรม และหยิบ
มนัมาน าเสนอร่วมกบัแนวคิดของอตัลกัษณ์ท าให้ตวัละครเหล่านั้นมีความเป็นตวัของบุคคล หรือ
องคก์รมากข้ึนไปอีกในดา้นการออกแบบคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์เพื่อการโฆษณาของแบรนดธุ์รกิจนั้นมี
ความเส่ียงในระดบัหน่ึง คือถา้ผลิตหรือใส่อตัลกัษณ์ท่ีมากเกินไปจะท าให้ผูใ้ชง้านเกิดความรู้สึกเป็น
ลกัษณะขายตรงตวัองคก์รมากเกินไป ซ่ึงน่าจะเป็นเง่ือนไขท่ีเป็นปัญหาอยา่งมากส าหรับองคก์รท่ีไม่
เคยมีคาแรคเตอร์ของตวัเองมาก่อน จึงอาจจะคาดหวงัความส าเร็จจากคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ไดย้ากกวา่
องค์กรท่ีมีคาแรคเตอร์เป็นตวัเองอยู่แล้วอย่างเช่น KFC และMCDONALD เพราะตวัละครเหล่านั้น
อาจตอ้งใช้ระยะเวลาในการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูค้นไม่ใช่แค่ผลิตข้ึนมาแล้วก็ท าการแจกฟรีให้
ผู ้ใช้งานท าการดาวน์โหลดส่วนการโฆษณาผ่านสต๊ิกเกอร์ของแบรนด์ธุรกิจระบบเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3 แบรนด์นั้นในแง่ของการจดจ าน้องอุ่นใจของ AIS น่าจะมีผลดีในเร่ืองการจดจ า 
และตอบสนองไดดี้ท่ีสุดเน่ืองจากเราพบเห็นคาแรคเตอร์นั้น ตั้งแต่สมยัท่ียงัไม่คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์
ยงัไม่มีระบบสมาร์ทโฟน รองลงมาน่าจะเป็นของ DTAC เน่ืองจากมีลกัษณะท่ีค่อนขา้งจะมีเป็นมิตร 
และมีความเป็นตวัละครท่ีถูกสร้างข้ึนมาในลกัษณะเป็นกนัเองท าให้ผูใ้ช้งานน่าจะจดจ าไดดี้เพราะสี
เส้ือ หรือลกัษณะโครงสร้างของตราสินคา้ท่ีถูกแทรกอยูใ่นคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์สุดทา้ยคือ แบรนด ์
TRUEMOVE น่าจะมีความเด่นชดัในการออกแบบน้อยท่ีสุดเพราะลกัษณะคาแรคเตอร์ค่อนขา้งจะ
เรียบง่ายจนเกินไป นอกจากน้ียงัไปฝากความหวงัไวท่ี้ชุดสีขององค์กรจนตวัคาแรคเตอร์สูญเสีย
เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะไป เร่ืองการสร้างทัศนคติท่ีดีและความเช่ือมัน่ในแบรนด์ธุรกิจต่อ
ผูใ้ชง้านคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์สามารถท าไดอ้ยา่งท่ีไดก้ล่าวไวใ้นช่วงแรกวา่การออกแบบคาแรคเตอร์
สต๊ิกเกอร์นั้น คือรูปแบบพื้นฐานของการส่ือสารท่ีเขา้มาช่วยแกไ้ขเร่ืองความไม่เพียงพอบางอยา่งจึงท า
ให้มีวิธีคิดออกแบบโดยการหยิบใชพ้ฤติกรรมประจ าวนัเขา้มาออกแบบ และจะค่อยๆสร้างความเป็น
ครอบครัว ความผูกพนั ความเป็นคนรู้จกั ความเป็นคนใกลชิ้ดของคุณกบัองค์กรนั้นๆมากข้ึนเร่ือยๆ 
ทุกคร้ังท่ีใชถ้า้คุณออกแบบโดยอิงจากพฤติกรรมพื้นฐานในชีวติประจ าวนัเป็นหลกั 

คุณธัญญาลกัษณ์ อร่ามวิบูลย ์นักออกแบบคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์บน Line Creators Market   
มีความคิดเห็นวา่ ปัจจุบนัการส่ือสารก็มีหลายรูปแบบมาก ซ่ึง line ก็เป็นหน่ึงในแอพพลิเคชัน่ท่ีเป็นท่ี
นิยมมาก การใชส้ติกเกอร์ line จึงเขา้มีบทบาทในบทสนทนาซ่ึงโดยส่วนตวัคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์เป็น
ตวัช่วยในการส่ือสารท่ีรวดเร็ว จากการสนทนาท่ีมีแต่ตวัหนังสือก็จะน่าเบ่ือเหมือนเวลาเราอ่าน
หนงัสือถา้มีแต่ตวัหนงัสือเยอะๆก็คงเป็นอะไรท่ีน่าเบ่ือ คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ line ก็เหมือนกบัภาพ
ประกอบการสนทนาในแต่ละคร้ัง จุดเด่นของสต๊ิกเกอร์อยูท่ี่อารมณ์ของตวัคาแรคเตอร์ท่ีให้ความรู้สึก
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ถึงการแสดงออกอารมณ์ท่ีเหมือนเวลาพูดคุยกบัแบบต่อหน้า ยิ่งสต๊ิกเกอร์แสดงออกถึงอารมณ์ได้
ชัดเจนเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มอรรถรสในการสนทนาได้มากยิ่งข้ึน ในการออกแบบเราต้องค านึงถึง
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวยัรุ่นท่ีนิยมใช้สต๊ิกเกอร์กนัมาก และอีกปัจจยัหน่ึงคาแรคเตอร์
รวมถึงอารมณ์ก็เป็นส่วนส าคญั คาแรคเตอร์ตอ้งมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั แปลกใหม่ และน่าสนใจเช่น 
ถา้จะออกแบบหมีแพนดา้ก็จะตอ้งศึกษาหมีแพนดา้วา่แพนดา้มีลกัษณะนิสัย อยา่งไร ก าหนดบุคคลิก
ให ้โดยส่วนตวัจะชอบใส่ลกัษณะพิเศษ หรือนิสัยพิเศษ ท่ีท าให้สะดุดตาน่าสนใจ พอไดค้าแรคเตอร์ท่ี
ก าหนดไวแ้ลว้ หลงัจากนั้นก็ใส่ท่าทาง อารมณ์ให้เหมาะกบัคาแรคเตอร์ท่ีตั้งไว ้ในส่วนของท่าทาง จะ
ใช้วิธีนึกถึงในการสนทนากบัเพื่อนในแต่ละคร้ัง บางคร้ังเรามีอารมณ์ประมาณไหนแลว้แสดงออก
ไม่ได ้ก็จะเอามาใชใ้นการออกแบบสต๊ิกเกอร์เช่น งอน หงุดหงิด โมโห แน่นอนวา่อาการแบบน้ีคงไม่
มีใครพิมพอ์อกมาบ่อยๆ หรือพูดบอกกนัทุกคร้ังไป ในส่วนของลายเส้นและสีสันก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ี
ตอ้งค านึง เน่ืองจากสต๊ิกเกอร์มีขนาดเล็กสต๊ิกเกอร์ท่ีมีลายเส้นง่ายๆไม่รกรุงรังจะดูเหมาะสมกบัการใช้
งานมากกวา่สีสันท่ีสดใสก็สามารถดึงดูดความน่าสนใจไดเ้ช่นเดียวกนั โดยส่วนตวัสต๊ิกเกอร์ line คิด
วา่ใชเ้พื่อให้บทสนทนามีความสนุกสนานมากข้ึนสีสันท่ีสดใสจึงน่าจะเป็นค าตอบท่ีน่าสนใจส าหรับ
คนท่ีจะเลือกโหลดมาใชก้นั ส่วนถา้ให้มองในมุมของผูบ้ริโภคก็มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียแน่นอนวา่ใครๆ
ก็ชอบของฟรีและในหลายๆแบรนด์ลกัษณะของคาแรคเตอร์ก็มีลายเส้นท่ีน่ารักมีเอกลักษณ์ เช่น 
สต๊ิกเกอร์ของ “Rakuten TRAD.com” คาแรคเตอร์ของแพนดา้ท่ีมีความสดใส น่ารัก และแสดงอารมณ์
ไดช้ดัเจน และใช ้สีสันสดใสเขา้กนัไดอ้ยา่งดี เม่ือคาแรคเตอร์มีความน่าสนใจประกอบกบัเป็นของฟรี
ผูบ้ริโภคเองก็คงอดใจไม่ไดท่ี้จะโหลดมาใชก้นั แต่ก็ตอ้งแลกกบัการรับข่าวสารจากแบรนด์นั้นๆโดย
ปฏิเสธไม่ได ้ซ่ึงหลายคนคงจะร าคาญใจกบัการแจง้เตือนบ่อยๆ อีกกรณีอยา่งค่ายโทรศพัทมื์อถือต่างๆ
ก็ท าได้ดี ในส่วนน้ี บางคร้ังเราเองไม่ได้ใช้บริการของค่ายโทรศัพท์น้ี แต่อยากได้สต๊ิกเกอร์ ก็
จ  าเป็นต้องรับข่าวสารจากแบรนด์นั้นๆ ในช่วงแรกเราเองอาจจะหงุดหงิดและร าคาญเพราะไม่ใช่
ขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นหรือตอ้งการแต่ในบางคร้ังโปรโมชัน่หรือการโฆษณาแฝงท่ีส่งเขา้มาในหลายๆ
คร้ังก็อาจจะท าให้ผูบ้ริโภคหันมาสนใจใช้บริการแบรนด์ของตนบ้าง ในส่วนของการออกแบบ
สต๊ิกเกอร์ line ของค่ายมือถือในแต่ละแบรนด์มีตวัคาแรคเตอร์ท่ีถูกสร้างข้ึนมาเฉพาะตวัอยู่แลว้ เช่น 
AIS ก็จะมี “น้องอุ่นใจ” หรือ DTAC มี “หนูดีใจ” หรือบางแบรนด์มีการน าพรีเซนเตอร์     มาท าเป็น
สต๊ิกเกอร์ เช่น TRUEMOVE ใช ้“เจมส์มาร์” มาเป็นสต๊ิกเกอร์ ถา้ถามถึงความเด่นชดัในการออกแบบ
คาแรคเตอร์ ถา้พูดถึงในเร่ืองของอารมณ์ ท่าทางส าหรับ TRUEMOVE H ชุดท่ีเป็น เจมส์มาร์ ถือวา่ท า
ออกมาไดดี้มากๆ หน้าตา ท่าทางและอารมณ์ชดัเจนมาก แต่ถ้าพูดถึงความชัดเจนในอตัลกัษณ์ของ    
แบรนด์ตอ้งยกให้ AIS เพราะตวัน้องอุ่นใจถูกสร้างเป็นคาแรคเตอร์ประจ าแบรนด์ของ AIS มานาน 
เม่ือเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์จาก AIS โดยรวมชอบสต๊ิกเกอร์จาก TRUEMOVE H 
ท่ีสุดเพราะมีอารมณ์ ท่าทางท่ีชดัเจน และใช้สีส้มเป็นสัญลกัษณ์แบรนด์ออกมาไดอ้ยา่งลงตวั น่ารัก 
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และเหมาะสม แน่นอนว่าในการออกแบบคาแรคเตอร์นั้นตอ้งค านึงถึงความเป็นตวัตนของแบรนด์
นั้นๆดว้ย ในการออกแบบก็ตอ้งใส่บุคคลิกของแบรนด์นั้นๆ โดยเล่าเร่ืองราวผ่านคาแรคเตอร์ท าให้
ผูบ้ริโภคมีความ เข้าใจง่าย และสร้างทัศนคติท่ีดีต่อแบรนด์ได้ไม่มากก็น้อยให้ความใกล้ชิดกับ
ผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึนดว้ย 

 
4.2 ผลการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม  
 

ในการศึกษากลยุทธ์การโฆษณาแฝงเพื่อสร้างความภกัดีในแบรนด์ธุรกิจ กรณีศึกษา การ
ออกแบบคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ รูปแบบท่ีใช้ในการศึกษาคือ ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามท่ีไดมี้การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) ซ่ึงผู ้ศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างพิจารณาจาก
วตัถุประสงคข์องการคน้ควา้แบบอิสระท่ีตอ้งการจะศึกษาเพื่อให้ไดต้วัอย่างท่ีเหมาะสมคือ เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างของผูใ้ช้งานไลน์แอพพลิเคชั่น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ งหมดจ านวน 400 ชุด ท่ีมีความ
สมบูรณ์ ไดผ้ลการศึกษาสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของแบบสอบถาม  
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 127 68.25 
หญิง 273 31.75 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือเป็น

หญิง จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 และเป็นชาย จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 
ตามล าดบั 



 

55 

 
แผนภูมิที ่4.1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
15-20 ปี 55 13.75 
21-30 ปี 221 55.25 
31-40 ปี 40 10.00 
41-50 ปี 34 8.50 
มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 50 12.50 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี จ  านวน 221 คน 

คิดเป็นร้อยละ 55.25 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 15-20 ปี จ  านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75  
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แผนภูมิที ่4.2  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

 
ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 302 75.50 
สมรส 91 22.75 
หยา่ร้าง 7 1.75 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 302 คน คิด

เป็นร้อยละ 75.5 รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75  
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แผนภูมิที ่4.3 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด  

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่อนุปริญญา 15 3.75 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 6 1.50 
ปริญญาตรี 271 67.75 
ปริญญาโท 103 25.75 
ปริญญาเอก 5 1.25 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี จ  านวน 

271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 รองลงมาปริญญาโท จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75  



 

58 

 
แผนภูมทิี ่4.4 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด 

 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นกัเรียน นกัศึกษา 129 32.25 
รับราชการ 99 24.75 
รัฐวสิาหกิจ 10 2.50 
พนกังานบริษทั 91 22.75 
เจา้ของกิจการ 37 9.25 
รับจา้ง 27 6.75 
อ่ืนๆ 7 1.75 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพนกัเรียน นกัศึกษา จ านวน 129 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32.25 รองลงมามีอาชีพรับราชการ จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75  
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แผนภูมิที ่4.5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

 
ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 114 28.50 
10,001-20,000 บาท 134 33.50 
20,001-30,000 บาท 48 12.00 
30,001-40,000 บาท 51 12.75 
40,001-50,000 บาท 20 5.00 
มากกวา่ 50,001 บาทข้ึนไป 33 8.25 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี  4.6 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ มีรายได้ ต่อ เดือนระหว่าง             

10,001-20,000 บาท จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 รองลงมามีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50  
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แผนภูมทิี ่4.6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 
ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้งานทัว่ไปและการใช้งานคาแรคเตอร์สติ๊กเกอร์ 
 
ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาการเร่ิมใชง้าน
       ไลน์แอพพลิเคชัน่  
ระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมการใช้งาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 1 ปี 55 13.75 
1 ปี 94 23.50 
2 ปี 104 26.00 
มากกวา่ 2 ปี 147 36.75 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เร่ิมใช้งานไลน์แอพพลิเคชั่นมาแล้ว

มากกวา่ 2 ปี จ  านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 รองลงมาเร่ิมใชง้านมาแลว้ 2 ปี จ  านวน 104 คน คิด
เป็นร้อยละ 26  
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แผนภูมทิี ่4.7 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม                                                 

จ าแนกตามระยะเวลาการเร่ิมใชง้านไลน์แอพพลิเคชัน่ 
 

ตารางที ่4.8  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าเฉล่ียของการใชง้าน
        ไลน์แอพพลิเคชัน่ใน 1 วนั  

ค่าเฉลีย่ของการใช้งาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 1 ชัว่โมงต่อวนั 107 26.75 
ระหวา่ง 1-5 ชัว่โมงต่อวนั 178 44.50 
ระหวา่ง 6-10 ชัว่โมงต่อวนั 70 17.50 
ระหวา่ง 11-15 ชัว่โมงต่อวนั 29 7.25 
ระหวา่ง 16-20 ชัว่โมงต่อวนั 7 1.75 
ตั้งแต่ 21 ชัว่โมงข้ึนไป 9 2.25 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใชง้านไลน์แอพพลิเคชัน่เฉล่ียใน 

1 วนั ระหว่าง 1-5 ชั่วโมงต่อวนั จ านวน 178 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.50 รองลงมาใช้งานไม่เกิน             
1 ชัว่โมงต่อวนั จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75  
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แผนภูมทิี ่4.8 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม                                                          
จ  าแนกตามค่าเฉล่ียของการใชง้านไลน์แอพพลิเคชัน่ใน 1 วนั 

 
ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าเฉล่ียของการใชง้าน
       คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ประกอบระหวา่งการสนทนาใน 1 บทสนทนา 

ค่าเฉลีย่ของการใช้งาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่ใชง้าน 0 0.00 
1-2 คร้ัง 133 33.25 
3-4 คร้ัง 96 24.00 
มากกวา่ 5 คร้ังข้ึนไป 171 42.75 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้งานคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ประกอบ

ระหว่างการสนทนาใน 1 บทสนทนามากกว่า 5 คร้ังข้ึนไป จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75 
รองลงมาใช ้1-2 คร้ัง จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25  
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แผนภูมิที ่4.9 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าเฉล่ียของการใชง้าน

คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ประกอบระหวา่งการสนทนาใน 1 บทสนทนา 
 

ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามคู่สนทนาท่ีท าส่งหรือใช้
         งานคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ประกอบมากท่ีสุด 

คู่สนทนา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ครอบครัว 45 11.25 
ญาติพี่นอ้ง 9 2.25 
แฟน 75 18.75 
เพื่อนสนิท 193 48.25 
เพื่อนร่วมงาน 78 19.50 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท าการส่งหรือใช้งานคาแรคเตอร์

สต๊ิกเกอร์ประกอบกบัคู่สนทนาคือ เพื่อนสนิท จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 รองลงมาคือ
เพือ่นร่วมงาน จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 



 

64 

 
แผนภูมิที ่4.10 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามคู่สนทนาท่ีท าส่งหรือ

ใชง้านคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ประกอบมากท่ีสุด 
 

ตารางที ่4.11  แสดงค่าสถิติพื้นฐานของเหตุผลท่ีผูใ้ชง้านท าการใชง้านคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ประกอบ
          ระหวา่งการสนทนากบัคู่สนทนา  

เหตุผลของการใช้
งาน 

ระดบัความคดิเห็น 

x  S.D 
การ 
แปล
ผล 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. เป็นฟังกช์ัน่ท่ีใช้
งานง่าย สามารถ
ส่ือสารไดร้วดเร็ว 

233 
(58.25%) 

131 
(32.75%) 

28 
(7.00%) 

7 
(1.75%) 

1 
(0.25%) 

4.47 0.72 
ระดบั 
ดีมาก 

2. ช่วยลดความเป็น
ทางการในการ
ส่ือสารพดูคุย 

220 
(55.00%) 

142 
(35.50%) 

32 
(8.00%) 

3 
(0.75%) 

3 
(0.75%) 

4.43 0.74 
ระดบั 
ดีมาก 

3. บรรยาย
ความรู้สึกของผู ้
สนทนาไดม้ากกวา่
ค าพดู 

224 
(56.00%) 

122 
(30.50%) 

42 
(10.50%) 

7 
(1.75%) 

5 
(1.25%) 

4.38 0.84 
ระดบั 
ดีมาก 

4. แบรนดห์รือ
องคก์รธุรกิจท าการ
แจกฟรี 
 

88 
(22.00%) 

124 
(31.00%) 

107 
(26.75%) 

46 
(11.50%) 

35 
(8.75%) 

3.46 1.20 
ระดบั
ดี 
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 

เหตุผลของการใช้
งาน 

ระดบัความคดิเห็น 

x  S.D 
การ 
แปล
ผล 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

5. เพื่อน ญาติ คน
รู้จกับอกต่อหรือ
แนะน าใหด้าวน์
โหลด 

35 
(8.75%) 

107 
(26.75%) 

119 
(29.75%) 

71 
(17.75%) 

68 
(17.00%) 

2.93 1.21 
ระดบั
ปาน
กลาง 

6. กระแสจากส่ือ
โฆษณาและโซเชียล
มีเดียต่างๆ 

50 
(12.50%) 

110 
(27.50%) 

118 
(29.50%) 

74 
(18.50%) 

48 
(12.00%) 

3.10 1.20 
ระดบั
ปาน
กลาง 

7. แสดงถึงรสนิยม
ความทนัสมยัและ
เป็นท่ียอมรับ 

85 
(21.25%) 

126 
(31.50%) 

111 
(27.75%) 

50 
(12.50%) 

28 
(7.00%) 

3.48 1.16 
ระดบั
ดี 

8. มีความช่ืนชอบ
ใน 
แบรนดห์รือองคก์ร
ธุรกิจ 

44 
(11.00%) 

83 
(20.75%) 

145 
(36.25%) 

72 
(18.00%) 

56 
(14.00%) 

2.97 1.18 
ระดบั
ปาน
กลาง 

9. มีความช่ืนชอบ
ในตวัศิลปินท่ี
ออกแบบ
คาแรคเตอร์
สต๊ิกเกอร์ 

69 
(17.25%) 

110 
(27.50%) 

107 
(26.75%) 

62 
(15.50%) 

52 
(13.00%) 

3.21 1.27 
ระดบั
ปาน
กลาง 

10. มีความช่ืนชอบ
ในการออกแบบ
คาแรคเตอร์
สต๊ิกเกอร์เน่ืองจาก
ความน่ารักเท่ หรือ
ขอ้ความบน
สต๊ิกเกอร์ 

206 
(51.50%) 

136 
(34.00%) 

48 
(12.00%) 

6 
(1.50%) 

4 
(1.00%) 

4.34 0.82 
ระดบั
ดีมาก 

รวม 3.68 1.03 ระดบั
ด ี
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จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีผูใ้ช้งานท าการใช้งาน
คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ประกอบระหวา่งการสนทนากบัคู่สนทนา ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 3.68 โดยผูต้อบแบบสอบถามให้เหตุผลว่าการใช้งานคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์เป็นฟังก์ชัน่ท่ีใช้
งานง่ายสามารถส่ือสารไดร้วดเร็ว อยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47  

รองลงมาคือ คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ช่วยลดความเป็นทางการในการส่ือสารพูดคุย ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์สามารถบรรยายความรู้สึกของ   
ผูส้นทนาไดม้ากกวา่ค าพดู ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ มีความช่ืนชอบในการออกแบบคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์
เน่ืองจาก ความน่ารัก เท่ หรือขอ้ความบนสต๊ิกเกอร์ ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่แสดงถึงรสนิยม ความทนัสมยั และเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงอยู่
ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า แบรนด์/องค์กรธุรกิจ ท าการแจกฟรีคาแรคเตอร์
สต๊ิกเกอร์ ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46  

ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่ามีความช่ืนชอบในตัวศิลปินท่ีท าการออกแบบ
คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ เป็นกระแสจากส่ือโฆษณาและโซเชียลมีเดียต่างๆ ซ่ึง
อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า มีความช่ืนชอบในแบรนด์หรือองค์กรธุรกิจ ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.97  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ เพื่อน ญาติ คนรู้จกับอกต่อหรือแนะน าให้ดาวน์โหลด 
ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.93  
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แผนภูมิที ่4.11 แสดงค่าสถิติพื้นฐานของเหตุผลท่ีผูใ้ชง้านท าการใชง้านคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ประกอบระหวา่งการสนทนากบัคู่สนทนา 
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ตารางที ่4.12 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของ   
         คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ท่ีนิยมใชใ้นการสนทนากบัคู่สนทนามากท่ีสุด 

ประเภทของสติ๊กเกอร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สต๊ิกเกอร์พื้นฐาน (มาพร้อมกบัไลน์แอพพลิเคชัน่) 145 36.25 
สต๊ิกเกอร์แจกฟรีจากองคก์รธรุกิจแบบมีเง่ือนไข 181 45.25 
สต๊ิกเกอร์ซ้ือจาก สต๊ิกเกอร์ช็อป (Sticker Shop) 74 18.50 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมใช้คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ในการ

สนทนากบัคู่สนทนาเป็นประเภทสต๊ิกเกอร์แจกฟรีจากองค์กรธุรกิจแบบมีเง่ือนไขมากท่ีสุด จ านวน 
181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 รองลงมาประเภทสต๊ิกเกอร์พื้นฐาน (มาพร้อมกบัไลน์แอพพลิเคชั่น) 
จ  านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25  

 
แผนภูมิที ่4.12 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของ

คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ท่ีนิยมใชใ้นการสนทนากบัคู่สนทนามากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.13 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสต๊ิกเกอร์แจกฟรีจาก
          องคก์รธุรกิจแบบมีเง่ือนไขท่ีเคยใชง้าน 
สติ๊กเกอร์แจกฟรีจากองค์กร

ธุรกจิแบบมีเง่ือนไขทีเ่คยใช้งาน 
จ านวน  ร้อยละ 

ซีพี 139 34.75 
แบรนดซุ์ปไก่ 52 13.00 
แมคโดนลั 101 25.25 
เคเอฟซี 146 36.50 
สุก้ีฮอทพอ็ต 71 17.75 
โคอาล่ามาร์ช 115 28.75 
เทสโต ้ 19 4.75 
โมกุโมกุ 28 7.00 
โออิชิ 55 13.75 
สิงห์ 42 10.50 
กิฟฟารีน 93 23.25 
แอมเวย ์ 84 21.00 
เมืองไทยประกนัชีวิต 169 42.25 
เอไอเอ 125 31.25 
ไทยพาณิชย ์ 98 24.50 
กสิกรไทย 100 25.00 
ธนชาต 65 16.25 
อิออน 73 18.25 
เอไอเอส 220 55.00 
ทรู 209 52.25 
ดีแทค 246 61.50 
ออปโป้ 56 14.00 
ปตท. 140 35.00 
การบินไทย 122 30.50 
นกแอร์ 73 18.25 
แอร์เอเชีย 90 22.50 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ)  
สติ๊กเกอร์แจกฟรีจากองค์กร

ธุรกจิแบบมีเง่ือนไขทีเ่คยใช้งาน 
จ านวน  ร้อยละ 

บางกอกแอร์เวย ์ 61 15.25 
ซูซูกิ 48 12.00 
ยามาฮ่า 63 15.75 
โตโยตา้ 98 24.50 
นิสสัน 66 16.50 
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 55 13.75 
เวร์ิคพอยท ์ 77 19.25 
เร่ืองเล่าเชา้น้ี 114 28.50 
ช่อง3 52 13.00 
ราคุเทน็ตลาดดอทคอม 56 14.00 
แร็คนาร็อกออนไลน์ 37 9.25 
กนัตนากรุ๊ป 33 8.25 
โวค๊ไทยแลนด์ 45 11.25 
เจยม์าร์ท 52 13.00 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 64 16.00 
การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 75 18.75 
*หมายเหตุ ตอบไดห้ลายขอ้  
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใชง้านสต๊ิกเกอร์แจกฟรีขององคก์ร
แบบมีเง่ือนไข คือ ดีแทค (DTAC) จ านวน 246 คน ร้อยละ 61.50 รองลงมาคือ เอไอเอส (AIS) จ านวน 
220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 และคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์สุดท้ายแจกฟรีขององค์กรแบบมีเง่ือนไขคือ    
เทสโต ้จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 
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แผนภูมิที ่4.13 แสดงจ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ท่ีนิยมใชใ้นการสนทนากบัคู่สนทนามากท่ีสุด
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ตารางที ่4.14 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเคยเห็นหรือใชง้าน
         คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์แจกฟรีจากระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี AIS, DTAC,    
         TRUEMOVE ครบทั้ง 3 แบรนด์  
การเคยเห็นหรือใช้งานสติ๊กเกอร์แจกฟรีจากระบบ

เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่นที ่AIS, DTAC, 
TRUEMOVE ครบทั้ง 3 แบรนด์ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 326 81.50 
ไม่เคย 74 18.50 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเห็นและใช้งานใชง้านคาแรคเตอร์

สต๊ิกเกอร์แจกฟรีจากระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี AIS, DTAC, TRUEMOVE ครบทั้ง 3 แบรนด ์
จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 81.50 และไม่เคย จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 ตามล าดบั 

 
แผนภูมิที ่4.14 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเคยเห็นหรือใช้
งานคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์แจกฟรีจากระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี AIS, DTAC, TRUEMOVE 

ครบทั้ง 3 แบรนด์ 
 

ตอนที่ 3 การรับรู้อัตลักษณ์องค์กรผ่านการออกแบบคาแรคเตอร์สติ๊กเกอร์ของบริษัทระบบเครือข่าย
โทรศัพท์เคลือ่นที ่AIS, DTAC, TRUEMOVE 
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ตารางที ่4.15 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบริษทัท่ีผูใ้ชง้านรับรู้
         ผา่นการออกแบบจากสีหลกับนคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษทั DTAC (สีหลกับน
         คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ คือ สีฟ้า) 

บริษัท จ านวน (คน) ร้อยละ 
AIS (บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ  ากดั) 29 8.90 
DTAC (บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ 
จ  ากดั) 

283 86.81 

TRUEMOVE (บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั) 14 4.29 
รวม 326 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถรับรู้อตัลกัษณ์องคก์รผา่นการ

ออกแบบจากสีหลกับนคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษทั DTAC ได้ถูกตอ้ง จ านวน 283 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86.81  

 
แผนภูมิที ่4.15 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบริษทัท่ีผูใ้ชง้านรับรู้

ผา่นการออกแบบจากสีหลกับนคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษทั DTAC 
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ตารางที ่4.16 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบริษทัท่ีผูใ้ชง้านรับรู้
         ผา่นการออกแบบจากลกัษณะโครงร่างคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษทั AIS (รูปภาพ
         ลกัษณะโครงร่างคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์อยูใ่นแบบสอบถาม) 

บริษัท จ านวน (คน) ร้อยละ 
AIS (บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ  ากดั) 297 91.10 
DTAC (บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ 
จ  ากดั) 

26 7.98 

TRUEMOVE (บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั) 3 0.92 
รวม 326 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถรับรู้อตัลกัษณ์องคก์รผา่นการ

ออกแบบจากลกัษณะโครงร่างคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษทั AIS ไดถู้กตอ้ง จ านวน 297 คน คิด
เป็นร้อยละ 91.10  

 
แผนภูมิที ่4.16 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบริษทัท่ีผูใ้ชง้านรับรู้

ผา่นการออกแบบจากลกัษณะโครงร่างคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษทั AIS 
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ตารางที ่4.17  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบริษทัท่ีผูใ้ชง้านรับรู้
          ผา่นการออกแบบจากช่ือคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษทั TRUEMOVE (ช่ือ           
          คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ คือ Mr.H) 

บริษัท จ านวน (คน) ร้อยละ 
AIS (บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ  ากดั) 30 9.20 
DTAC (บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ 
จ  ากดั) 

14 4.29 

TRUEMOVE (บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั) 282 86.50 
รวม 326 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถรับรู้อตัลกัษณ์องคก์รผา่นการ

ออกแบบจากช่ือคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษทั TRUEMOVE ไดถู้กตอ้ง จ านวน 282 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86.50  

 
แผนภูมิที ่4.17 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบริษทัท่ีผูใ้ชง้านรับรู้

ผา่นการออกแบบจากช่ือคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษทั TRUEMOVE 
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ตารางที ่4.18 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบริษทัท่ีผูใ้ชง้านรับรู้
         ผา่นการออกแบบจากเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์บนคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษทั 
         DTAC  (รูปภาพเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์บนคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์อยูใ่น             
                      แบบสอบถาม) 

บริษัท จ านวน (คน) ร้อยละ 
AIS (บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ  ากดั) 10 3.07 
DTAC (บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ 
จ  ากดั) 

315 96.63 

TRUEMOVE (บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั) 1 0.31 
รวม 326 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถรับรู้อตัลกัษณ์องคก์รผา่นการ

ออกแบบจากเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์บนคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษัท DTAC ได้ถูกต้อง 
จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 96.63 

 
แผนภูมิที ่4.18 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบริษทัท่ีผูใ้ชง้านรับรู้

ผา่นการออกแบบจากเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์บนคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษทั DTAC 
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ตารางที ่4.19 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบริษทัท่ีผูใ้ชง้านรับรู้
          ผา่นการออกแบบจากพรีเซนเตอร์หรือนกัแสดงท่ีถูกออกแบบให้เป็นคาแรคเตอร์
          สต๊ิกเกอร์ของบริษทั AIS (จากพรีเซนเตอร์หรือนกัแสดงท่ีถูกออกแบบใหเ้ป็น           
          คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ คือ เจมส์ จิรายุ) 

บริษัท จ านวน (คน) ร้อยละ 
AIS (บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ  ากดั) 258 79.14 
DTAC (บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ 
จ  ากดั) 

14 4.29 

TRUEMOVE (บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั) 54 16.56 
รวม 326 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถรับรู้อตัลกัษณ์องคก์รผา่นการ

ออกแบบจากพรีเซนเตอร์หรือนกัแสดงท่ีถูกออกแบบให้เป็นคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษทั AIS ได้
ถูกตอ้ง จ  านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 79.14 

 
แผนภูมิที ่4.19 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบริษทัท่ีผูใ้ชง้านรับรู้

ผา่นการออกแบบจากเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์บนคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษทั DTAC 
 

ตอนที ่4 ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้กลยุทธ์โฆษณาผ่านคาแรคเตอร์สติ๊กเกอร์ของบริษัทเครือข่าย
โทรศัพท์เคลือ่นที ่AIS, DTAC, TRUEMOVE 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามพึงพอใจในการใช้งาน
         คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ท่ีมีการแจกฟรีจากบริษทัเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี AIS, DTAC, 
         TRUEMOVE ทั้ง 3 แบรนด ์

ความพงึพอใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากท่ีสุด 38 11.66 
มาก 121 37.12 
ปานกลาง 146 44.79 
นอ้ย 13 3.99 
นอ้ยมาก 8 2.45 

รวม 326 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้งาน

คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ท่ีมีการแจกฟรีจากบริษทัเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี AIS, DTAC, TRUEMOVE 
ทั้ง 3 แบรนด ์อยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 44.79  

 
แผนภูมิที ่4.20 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามพึงพอใจในการใชง้าน
คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ท่ีมีการแจกฟรีจากบริษทัเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี AIS, DTAC, TRUEMOVE 

ทั้ง 3 แบรนด์ 
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ตารางที ่4.21 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความคิดเห็นของการ
         ดาวน์โหลดคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์รุ่นใหม่ท่ีจะมีการแจกฟรีจากบริษทัเครือข่าย          
         โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี AIS, DTAC, TRUEMOVE ทั้ง 3 แบรนด์ 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช ้ 145 44.48 
ยงัไม่แน่ใจตอ้งดูรูปแบบก่อน 169 51.84 
ไม่ใช ้ 12 3.68 

รวม 326 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเร่ืองการดาวน์โหลด

คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์รุ่นใหม่ท่ีจะมีการแจกฟรีจากบริษทัเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี AIS, DTAC, 
TRUEMOVE ทั้ง 3แบรนด์ คือ ยงัไม่แน่ใจตอ้งดูรูปแบบก่อน จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 51.84 
รองลงมาคือ ดาวน์โหลดมาใช ้จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 44.48  

 
แผนภูมิที ่4.21 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความคิดเห็นของการ
ดาวน์โหลดคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์รุ่นใหม่ท่ีจะมีการแจกฟรีจากบริษทัเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี AIS, 

DTAC, TRUEMOVE ทั้ง 3 แบรนด์ 
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ตารางที ่4.22 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบริษท่ีัผูใ้ชง้านความช่ืน
         ชอบและท าการดาวน์โหลดคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ท่ีมีการแจกฟรีจากบริษทัเครือข่าย 
         โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี AIS, DTAC, TRUEMOVE  

บริษัท จ านวน (คน) ร้อยละ 
AIS (บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ  ากดั) 135 41.41 
DTAC (บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ 
จ  ากดั) 

123 37.73 

TRUEMOVE (บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั) 68 20.86 
รวม 326 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความช่ืนชอบและท าการดาวน์โหลด

คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ท่ีมีการแจกฟรีจากบริษทัเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของบริษทั แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วสิ จ  ากดั (AIS) จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 41.41  

 
แผนภูมิที ่4.22 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบริษท่ีัผูใ้ชง้านความ

ช่ืนชอบและท าการดาวน์โหลดคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ท่ีมีการแจกฟรีจากบริษทัเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี AIS, DTAC, TRUEMOVE 
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ตารางที ่4.23  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความคิดเห็นท่ีมีต่อ
          เง่ือนไขการรับออฟฟิศเชียลบริษทัระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี AIS, DTAC,  
          TRUEMOVE ทั้ง 3 แบรนด ์ท่ีมีการตั้งไวก่้อนท่ีจะสามารถท าการดาวน์โหลด 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็นดว้ย 65 19.94 
รู้สึกเฉยๆ 221 67.79 
ไม่เห็นดว้ย 40 12.27 

รวม 326 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้สึกท่ีมีต่อเง่ือนไขการรับ

ออฟฟิศเชียลของบริษทัระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี AIS, DTAC, TRUEMOVE ทั้ง 3 แบรนด์ท่ี
มีการก าหนดก่อนท่ีจะสามารถท าการดาวน์โหลดคือ รู้สึกเฉยๆ จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 67.79 
รองลงมาคือเห็นดว้ย จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 19.94 

 
แผนภูมิที ่4.23 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบริษท่ีัผูใ้ชง้านความ

ช่ืนชอบและท าการดาวน์โหลดคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ท่ีมีการแจกฟรีจากบริษทัเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี AIS, DTAC, TRUEMOVE 
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ตารางที ่4.24  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเปิดรับเง่ือนไขการ
          รับออฟฟิศเชียลของแบรนด์หรือองคก์รธุรกิจจากการดาวน์โหลดคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์
          แจกฟรี 

การเปิดรับเงื่อนไข จ านวน (คน) ร้อยละ 
เปิดรับการส่ือสารการโฆษณาของออฟฟิศเชียล  
แบรนดธุ์รกิจ 

172 52.76 

ท าการบล๊อคออฟฟิศเชียลของแบรนดธุ์รกิจทนัที 154 47.24 
รวม 326 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเปิดรับเง่ือนไขการรับออฟฟิศ

เชียลของแบรนด์หรือองค์กรธุรกิจจากการดาวน์โหลดคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์แจกฟรีคือ เปิดรับการ
ส่ือสารการโฆษณาของออฟฟิศเชียลแบรนดธุ์รกิจ จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 52.76 

 
แผนภูมิที ่4.24 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเปิดรับเง่ือนไข
การรับออฟฟิศเชียลของแบรนดห์รือองคก์รธุรกิจจากการดาวน์โหลดคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์แจกฟรี 
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าสถิติพื้นฐานของความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้กลยุทธ์โฆษณาผ่านคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษทัระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
        AIS, DTAC, TRUEMOVE  

รายละเอยีด 

ระดบัความคดิเห็น 
x  DS.  

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

AIS 

DTAC 

TRUEM
OVE 

AIS 

DTAC 

TRUEM
OVE 

AIS 

DTAC 

TRUEM
OVE 

AIS 

DTAC 

TRUEM
OVE 

AIS 

DTAC 

TRUEM
OVE 

AIS 

DTAC 

TRUEM
OVE 

AIS 

DTAC 

TRUEM
OVE 

1. คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ช่วยสร้าง
ความภกัดีในแบรนดห์รือบริษทัมาก
ยิ่งข้ึน 

26 
(8%) 

45 
(14%) 

44 
(13%) 

96 
(29%) 

96 
(29%) 

92 
(28%) 

131 
(40%) 

114 
(35%) 

117 
(36%) 

50 
(15%) 

51 
(16%) 

52 
(16%) 

23 
(7%) 

20 
(6%) 

21 
(6%) 

3.16 3.29 3.26 1.01 1.08 1.08 

2. คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ช่วยให้เกิด
ความภาคภูมิใจในสินคา้ บริการของ
แบรนดห์รือบริษทั 

35 
(11%) 

48 
(15%) 

42 
(13%) 

103 
(32%) 

93 
(29%) 

110 
(34%) 

116 
(36%) 

108 
(33%) 

102 
(31%) 

51 
(16%) 

59 
(18%) 

54 
(17%) 

21 
(6%) 

18 
(6%) 

18 
(6%) 

3.25 3.29 3.32 1.05 1.09 1.07 

3. คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์สามารถ
สร้างจุดเด่นให้เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัของแบรนดห์รือบริษทั 

115 
(35%) 

93 
(29%) 

89 
(27%) 

131 
(40%) 

110 
(34%) 

116 
(36%) 

70 
(21%) 

90 
(28%) 

95 
(29%) 

7 
(2%) 

25 
(8%) 

22 
(7%) 

3 
(1%) 

8 
(2%) 

4 
(1%) 

4.07 3.78 3.81 0.86 1.02 0.95 

4. คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์สามารถช่วย
สร้างแรงจูงใจ ดึงดูดใจหรือกระตุน้
ให้ผูใ้ชง้านเกิดความสนใจและ
น าไปสู่ความตอ้งการในการใช้
บริการ 

69 
(21%) 

63 
(19%) 

49 
(15%) 

96 
(29%) 

120 
(37%) 

114 
(35%) 

116 
(36%) 

85 
(26%) 

107 
(33%) 

31 
(10%) 

44 
(13%) 

44 
(13%) 

14 
(4%) 

14 
(4%) 

12 
(4%) 

3.54 3.53 3.44 1.06 1.08 1.02 

5. คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์สามารถช่วย
ส่งเสริมการขายการแข่งขนัในการ
จ าหน่ายหรือบริกาให้กบัแบรนดห์รือ
บริษทั 

57 
(17%) 

65 
(20%) 

57 
(17%) 

114 
(35%) 

104 
(32%) 

108 
(33%) 

111 
(34%) 

106 
(33%) 

111 
(34%) 

33 
(10%) 

40 
(12%) 

39 
(12%) 

11 
(3%) 

11 
(3%) 

11 
(3%) 

3.53 3.53 3.49 1.00 1.05 1.02 
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ตารางที ่4.25 (ต่อ) 

รายละเอยีด 

ระดบัความคดิเห็น 
x  DS.  

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

AIS 

DTAC 

TRUEM
OVE 

AIS 

DTAC 

TRUEM
OVE 

AIS 

DTAC 

TRUEM
OVE 

AIS 

DTAC 

TRUEM
OVE 

AIS 

DTAC 

TRUEM
OVE 

AIS 

DTAC 

TRUEM
OVE 

AIS 

DTAC 

TRUEM
OVE 

6. คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์สามารถ
สร้างการจดจ าในแบรนดห์รือบริษทั
ให้อยูใ่นความทรงจ าของผูใ้ชง้านได ้

120 
(37%) 

101 
(31%) 

 

78 
(24%) 

122 
(37%) 

136 
(42%) 

141 
(43%) 

65 
(20%) 

58 
(18%) 

76 
(23%) 

15 
(5%) 

22 
(7%) 

25 
(8%) 

4 
(1%) 

9 
(3%) 

6 
(2%) 

4.04 3.91 3.80 0.93 1.00 0.95 

7. คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ช่วยสร้าง
ต าแหน่งสินคา้และบริการของแบ
รนดห์รือบริษทัในความนึกคิดของ
ผูใ้ชง้าน 

61 
(19%) 

52 
(16%) 

50 
(15%) 

122 
(37%) 

125 
(38%) 

117 
(36%) 

106 
(33%) 

111 
(34%) 

114 
(35%) 

31 
(10%) 

30 
(9%) 

38 
(12%) 

6 
(2%) 

8 
(2%) 

7 
(2%) 

3.62 3.56 3.51 0.96 0.95 0.96 

8. คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ช่วยสร้าง
ภาพลกัษณ์และเจตคติในทางท่ีดี
ให้กบัแบรนดห์รือบริษทั 

61 
(19%) 

63 
(19%) 

49 
(15%) 

126 
(39%) 

115 
(35%) 

125 
(38%) 

112 
(34%) 

109 
(33%) 

112 
(34%) 

21 
(6%) 

30 
(9%) 

32 
(10%) 

6 
(2%) 

9 
(3%) 

8 
(2%) 

3.66 3.59 3.54 0.92 0.99 0.95 

9. คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์สามารถ
สร้างศรัทธาความเช่ือมัน่ในสินคา้
หรือบริการของแบรนดห์รือบริษทัให้
เป็นท่ียอมรับ 

40 
(12%) 

45 
(14%) 

41 
(13%) 

91 
(28%) 

96 
(29%) 

96 
(29%) 

123 
(38%) 

122 
(37%) 

128 
(39%) 

59 
(18%) 

48 
(15%) 

50 
(15%) 

13 
(4%) 

15 
(5%) 

11 
(3%) 

3.26 3.33 3.33 1.02 1.04 0.99 

รวม 3.57 3.53 3.50 0.98 1.03 1.00 
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 จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้กลยุทธ์โฆษณาผ่านคาแรคเตอร์
สต๊ิกเกอร์ของบริษทัระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี AIS, DTAC, TRUEMOVE ภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้กลยุทธ์โฆษณาผ่าน
คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของบริษทัระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี AIS และ TRUEMOVE โดยผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์สามารถสร้างจุดเด่นให้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
ของแบรนดห์รือบริษทัได ้อยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 ส่วนความคิด
เห็นต่อบริษทัระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ 
คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์สามารถสร้างการจดจ าในแบรนด์หรือบริษทัให้อยู่ในความทรงจ า
ของผูใ้ชง้านได ้อยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91  

รองลงมาความคิดเห็นต่อบริษทัระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี AIS และ TRUEMOVE คือ 
คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์สามารถสร้างการจดจ าในแบรนด์หรือบริษทัให้อยูใ่นความทรงจ าของผูใ้ชง้าน
ได ้ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ส่วนความคิดเห็นต่อบริษทัระบบ
เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี DTAC คือ คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์สามารถสร้างจุดเด่นให้เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัของแบรนดห์รือบริษทัได ้อยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบริษทัระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี AIS, DTAC 
และ TRUEMOVE คือ คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ช่วยสร้างภาพลกัษณ์และเจตคติในทางท่ีดีให้กบัแบรนด์
หรือบริษทั ซ่ึงทั้ง 3 บริษทัอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 และมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.54 ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบริษทัระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี AIS, DTAC 
และ TRUEMOVE คือ คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ช่วยสร้างต าแหน่งสินค้าและบริการของ      
แบรนด์หรือบริษทัในความนึกคิดของผูใ้ชง้านได ้ซ่ึงทั้ง 3 บริษทัอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบริษทัระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี AIS, DTAC 
และ TRUEMOVE คือ คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์สามารถช่วยสร้างแรงจูงใจ ดึงดูดใจ หรือกระตุน้ให้
ผูใ้ช้งานเกิดความสนใจและน าไปสู่ความตอ้งการในการใช้บริการ ซ่ึงทั้ ง 3 บริษทัอยู่ในระดบัดีมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบริษทัระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี AIS, DTAC 
และ TRUEMOVE คือ คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์สามารถช่วยส่งเสริมการขายการแข่งขนัในการจ าหน่าย
และบริการให้กบัแบรนด์หรือบริษทั ซ่ึงทั้ง 3 บริษทัอยู่ในระดบัดี บริษทั AIS และDTAC มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.53 และบริษทั TRUEMOVE มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบริษทัระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี AIS, DTAC 
และ TRUEMOVE คือ คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์สามารถสร้างศรัทธาความเช่ือมัน่ในสินคา้และบริการ
ของแบรนด์หรือบริษทัให้เป็นท่ียอมรับ ซ่ึงทั้ง 3 บริษทัอยู่ในระดบัปานกลาง บริษทั AIS มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.26 บริษทั DTAC และTRUEMOVE มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบริษทัระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี AIS, DTAC 
และ TRUEMOVE คือ คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในสินค้าและบริการของ     
แบรนด์หรือบริษทั ซ่ึงทั้ง 3 บริษทัอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 
และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบริษทัระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี AIS, DTAC 
และ TRUEMOVE คือ คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ช่วยสร้างความภกัดีในแบรนด์หรือบริษทัมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
ทั้ง 3 บริษทั อยูใ่นระดบัปานกลาง บริษทั AIS มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 บริษทั DTAC และTRUEMOVE 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 ตามล าดบั 
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แผนภูมิที ่4.25 แสดงค่าสถิติพื้นฐานของความคิดเห็นต่อการประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์โฆษณาผา่นคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของ                                                              

บริษทัระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี AIS, DATC, TRUEMOVE
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ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
1) คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์มีผลต่อความภกัดีและความเช่ือมัน่ในแบรนดธุ์รกิจมีไดผ้ลอยูบ่า้งแต่

ค่อนขา้งนอ้ย 
2) คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยเพิ่มเส้นทางการส่ือสารท่ีรวดเร็วท่ีสุด

เพื่อบอกโปรโมชัน่และข่าวสารผา่นออฟฟิศเชียลไลน์ใหก้บัแบรนดธุ์รกิจ 
3) คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์กลายเป็นสัญลกัษณ์ของแบรนดธุ์รกิจไดโ้ดยไม่ตอ้งอธิบาย 
4) คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์มีประโยชน์ช่วยในดา้นการส่ือสารมากกวา่การสร้างความภกัดีและ

ความเช่ือมัน่ 
5) ความภูมิใจในแบรนดธุ์รกิจจะมาจากการเห็นความส าคญัและปฏิบติัต่อผูใ้ชบ้ริการโดยไม่

มีการแบ่งแยกประเภท หรือฐานะของผูใ้ชบ้ริการ 
6) คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารท่ีใชง้านง่าย น่ารัก และลกัษณะของ

คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ควรออกแบบใหช้ดัเจน น่าใชง้าน 
7) การออกแบบสต๊ิกเกอร์ท่ีดีสามารถช่วยในการสร้างความภาคภูมิใจและความเช่ือมัน่ในแบ

รนดธุ์รกิจได ้และควรจะมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเฉพาะตวั มีการแสดงออกทางท่าทางของตวัสต๊ิกเกอร์
ท่ีแตกต่างกนัออกไป และมีค าพดูท่ีติดหูหรือค าพดูแปลกใหม่ 

8) คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้ใ้ชง้าน รู้จกั จดจ า แบรนดธุ์รกิจและ
รายละเอียดของสินคา้มากยิง่ข้ึน 

9) ความภูมิใจ ความเช่ือมัน่ ภาพลกัษณ์ท่ีดีของแบรนดธุ์รกิจสามารถสร้างไดจ้ากความ
พยายามในการส่ือสารกบัผูใ้ชง้านท่ีเป็นไปดว้ยความจริงใจ ใส่ใจ เขา้ใจ และยิง่ผูใ้ชง้านเห็นการใช้
งานและส่ือสารผา่นคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ของแบรนดธุ์รกิจนั้นๆจ านวนมากสามารถสร้างความ
ภาคภูมิใจไดเ้ช่นกนั 

10) คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้ใ้ชง้านสามารถจดจ าแบรนดธุ์รกิจต่างๆไดดี้ 
11) คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์สามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบัชีวติประจ าวนัจริงๆของผูใ้ชง้าน 

และเป็นส่ือท่ีน่าสนใจรวมถึงทั้งรูป ค า ซ่ึงถา้เป็นค าท่ีเป็น สุภาษิต พงัเพย จะเป็นการพฒันาแบบไทยๆ
ใหเ้กิดความตระหนกักบัวยัรุ่น 

12) คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์ร 
13) คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ท่ีแจกนั้นไม่ไดท้  าให้รู้สึกดีข้ึนหรือจงรักภกัดีในแบรนดท่ี์โหลดมา 

เพียงแค่อยากใชส้ต๊ิกเกอร์เท่านั้น ดงันั้นจึงคิดวา่องคก์รน่าจะไปประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบอ่ืนมากกวา่ 
เช่น Fan Page หรือ ระบบ Live Chat Online เพื่อใหผู้ใ้ชง้าน (ลูกคา้) เม่ือเกิดปัญหาจะสามารถติดต่อ
ไดดี้กวา่ 
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14) การสร้างความเช่ือมัน่ในแบรนดธุ์รกิจจากผูใ้ชบ้ริการน่าจะเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ
จากการบริการและภาพลกัษณ์ (Image) มากกวา่ความเห็นส่วนตวัคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ท่ีค่าย
โทรศพัทท์  าออกมา เป็นเพียงการตอบสนองค่านิยมของ Online Marketing ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม  
ไม่น่าจะสามารถสร้างความภกัดีต่อแบรนดห์รือองคก์รได ้

15) การใชพ้รีเซนเตอร์ในการสร้างคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ท าใหส้ามารถจดจ าแบรนดไ์ดง่้าย
ข้ึนโดยเฉพาะน ามาเป็นแรงจูงใจในการดาวน์โหลดคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์หากมีรูปดาราคนนั้นๆอยู ่

16) ขอ้ความท่ีใชป้ระกอบในคาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ควรหลากหลาย และสัมพนัธ์กบัจุดเด่น
ของธุรกิจจะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการจดจ าจุดเด่นของธุรกิจนั้นๆได ้

17) การท่ีจะเช่ือมัน่ในแบรนดมิ์ไดข้ึ้นอยูก่บัวา่แบรนดน์ั้นๆมีสต๊ิกเกอร์แจกฟรีหรือไม่  
แต่มาจากโฆษณาทางโทรทศัน์ พรีเซ็นเตอร์ และคุณสมบติัของสินคา้มากกวา่ 
 

 
 
 

 
 


